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BAB II 

 AL QAEDA DAN JEJARINGNYA 

Pada bab II skripsi ini dibahas mengenai sejarah terbentuknya kelompok Al 

Qaeda. Kemudian disebutkan tentang struktur organisasi Al Qaeda dan cara 

perekrutan anggotanya yang disertai riwayat serangan-serangan yang telah 

dilakukan hingga tahun 2009, dimana tahun tersebut merupakan tahun awal 

analisis terkait penurunan serangan yang dilakukan Al Qaeda. Lalu akan dibahas 

juga tentang jejaring-jejaring Al Qaeda yang tersebar di berbagai negara dan profil 

beberapa tokoh yang berpengaruh di Al Qaeda.  

2.1 Sejarah Terbentuknya Al Qaeda 

 Al Qaeda yang merupakan kelompok teroris internasional ini dibentuk 

pada tahun 1988 oleh Osama bin Laden dengan gagasan awal dari Abdullah 

Azzam. Osama bin Laden adalah keturunan dari keluarga kontraktor asal Yaman 

yang sukses di Arab Saudi. Osama bin Laden yang lahir pada Juli 1957 tumbuh di 

lingkungan keluarga yang taat beribadah. Ayahnya, Mohammad Awad bin Laden 

mendidik Osama bin Laden dan saudara-saudaranya secara disiplin dan 

mengajarkan agama secara kolot (www.pbs.org/20/05/16).  

 Seperti keluarganya yang lain, Osama bin Laden mengenyam pendidikan 

dasar dan menengahnya di Lebanon. Lalu melanjutkan pendidikan tinggi di 

Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, mengambil jurusan bisnis 

manajemen. Semasa kuliah, Osama bin Laden juga berguru kepada Muhammad 

http://www.pbs.org/20/05/16
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Qutb, yang merupakan saudara dari tokoh pembaharu Islam, Sayyid Qutb
37

, dan 

Abdullah Azzam, yang merupakan seorang ulama Palestina dan salah satu 

pemimpin jihad anti-Soviet di Afghanistan (Riedel, 2008). Abdullah Azzam 

dilahirkan pada tahun 1941 di Desa Selat al-Harithis, sebelah utara Palestina. 

Dirinya bergabung dengan Muslim Brotherhood atau Ikhwanul Muslimin ketika 

berumur 18 tahun. Pada tahun 1967, Abdullah Azzam berangkat ke Yordania ikut 

serta dalam perang melawan Israel, ketika itu dirinya juga sedang belajar syariah 

di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir. Abdullah Azzam kemudian mengajar di 

Universitas King Abdul Aziz, Arab Saudi, hingga tahun 1979 dirinya dikeluarkan 

dari universitas tempatnya mengajar karena mengajarkan paham Islam radikal. 

Setelah dikeluarkan dari universitas, salah satu ulama Palestina ini memutuskan 

untuk pindah ke Pakistan (Gunaratna, 2002:18). 

Pada tahun 1984, Abdullah Azzam bersama Osama bin Laden membentuk 

sebuah Kantor Pelayanan atau Maktab Al Khidamat (MAK), yang berfungsi 

sebagai organisasi yang menaungi para pasukan Muslim yang ikut perang 

melawan Uni Soviet dalam Perang Afghanistan. MAK dikelola oleh para pemuda 

yang menjadi pasukan perang. MAK merupakan tempat perekrutan, pelatihan, 

sekaligus indoktrinasi para pemuda yang bergabung. Menurut beberapa peneliti, 

MAK inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Al Qaeda (Katzman, 2005:2).  
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 Sayyid Qutb adalah seorang ideolog penting dalam gerakan Islam modern. Dirinya yang 

merupakan pemimpin Iskhwanul Muslimin setelah kematian Hassan al banna penditinya yang 

dibunuh pada tahun 1949. Sayyid Qutb meneruskan ide perjuangan Hassan al Banna yakni ingin 

mendirikan negara Islam di Mesir dan akan melakukan Islamisasi pada seluruh rakyat Mesir. Hal 

ini bertentangan dengan Presiden Mesir saat itu, Gamal Abdel Nasser,sehingga Sayyid Qutb 

dieksekusi mati pada tahun 1966. Sayyid Qutb juga berpikiran bahwa pemerintahan negara Mesir 

memang pantas digulingkan karena dianggap tidak Islami dan promotor jahiliyyah modern 

(ketidaktahuan tentang kebenaran agama) dan diganti dengan pemerintahan Islam berdasarkan 

syariah. (McGregor, 2003) 
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Pada tahun 1988, menjelang akhir pendudukan Uni Soviet, Osama bin 

Laden dan Abdullah Azzam mulai memikirkan untuk apa, dan bagaimana 

memanfaatkan jaringan relawan Islam yang telah terorganisir itu. Dari sini 

dimulai perbedaan pendapat antara Osama bin Laden dan Abdullah Azzam. 

Abdullah Azzam menginginkan kelompok relawan itu, yang kemudian disebut Al 

Qaeda (dalam bahasa Arab berarti ―dasar‖) untuk menjadi organisasi yang 

menyalurkan bantuan pasukan yang berjuang atas nama Islam, yang disebut 

‗pasukan reaksi cepat‘ Islam. Pasukan tersebut merupakan pasukan yang tersedia 

dengan cepat untuk campur tangan di mana pun umat Islam dianggap terancam. 

Garis-garis besar tentang Al Qaeda dirumuskan oleh Abdullah Azzam pada tahun 

1987 dan selesai pada tahun 1988 (Gunaratna, 2002). Dalam sebuah tulisannya, 

Jason Burke (Burke, 2004). memaparkan bahwa pada tahun 1987 Abdullah 

Azzam menamai kelompok pasukan itu ―Al Qaeda Al Sulbah‖ yang berarti 

pelopor dari yang kuat. 

Berbeda dengan keinginan Abdullah Azzam, Osama bin Laden lebih 

berharap untuk menjadikan pasukan tersebut sebagai  alat untuk mempersatukan 

dunia menjadi satu Khilafah, yaitu di mana seluruh umat Muslim akan bersatu. 

Dan secara praktik, ia ingin pasukan-pasukan tersebut ke negara asal mereka lalu 

menggulingkan para pemimpin sekuler yang dinilai pro Amerika Serikat dan 

sekutunya (Gunaratna, 2002). Bruce Riedel (Riedel, 2008:45) menyebutkan dalam 

tulisannya, Osama bin Laden memberi nama kelompok pasukan tersebut ―Al 

Qaeda Al Askariya‖ yang berarti basis militer. Namun berbeda dengan pernyataan 

Abu Tholut, sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat antara Osama bin Laden 
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dan Abdullah Azzam. Posisi Osama bin Laden adalah seorang murid, sedangkan 

Abdullah Azzam adalah seorang guru baginya. Sehingga keputusan yang diambil 

oleh Osama bin Laden sudah pasti disetujui dan mendapat masukan dari Abdullah 

Azzam (al Jawiy, 2016). 

Hingga kemudian pada 24 November 1989, Abdullah Azzam tewas dalam 

peristiwa ledakan bom yang juga menewaskan kedua putranya. Tidak diketahui 

pasti siapa pelaku pengeboman tersebut (www.iacsp.com 11/11/2015). Setelah 

kematian Abdullah Azzam, Osama bin Laden menggantikan kepemimpin 

sekaligus mengambil alih kepengurusan dana MAK dan mekanisme organisasi 

(Katzman, 2005:3). 

 Setelah Uni Soviet benar-benar meninggalkan Afghanistan pada tahun 

1989, Osama bin Laden kemudian kembali ke Arab Saudi. Lalu pada tahun 1990, 

Osama bin Laden memperingatkan Raja Fahd bin Abdul Aziz, raja Arab Saudi 

pada masa itu, agar mewaspadai Irak yang saat itu dipimpin oleh Saddam 

Hussein. Irak yang sedang mengalami ketegangan dengan Kuwait dikhawatirkan 

akan berdampak pada Arab Saudi. Osama bin Laden menawarkan pasukannya 

untuk melindungi dan menjaga Arab Saudi dari ancaman serangan Irak yang 

sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Osama bin Laden gencar mengabarkan 

kekhawatirannya pada penduduk dan pejabat pemerintahan Arab Saudi, ―Sudah 

aku katakan berkali-kali bahwa Saddam Hussein akan memasuki teluk. Tetapi 

banyak yang tidak mendengarkanku.‖  Hingga Raja Fahd yang merasa terganggu 

memperingatkan agar Osama bin Laden tidak ikut campur masalah pengamanan 

Arab Saudi, karena sudah dilakukan arbitrase antara Irak dan Kuwait bersama 

http://www.iacsp.com/
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Arab Saudi. Walaupun Irak yang semula berjanji tidak akan menyerang Teluk 

Persia, tetapi akhirnya negara yang dipimpin Saddam Hussein itu melanggar 

janjinya. Serangan Irak ke Kuwait tersebut kemudian disebut Perang Teluk 1
38

 

(Wright, 2006). Dalam sumber lain, selain menawarkan pasukan miliknya, Osama 

bin Laden juga meminta bantuan dana dan logistik dari pemerintah Arab Saudi 

(Riedel, 2008). 

 Pemerintah Arab Saudi menolak bantuan yang ditawarkan Osama bin 

Laden dan lebih memilih menerima bantuan pasukan dari Amerika Serikat. 

Osama bin Laden geram dan mulai berkampanye memberikan kritik pada 

pemerintah Arab Saudi yang dianggapnya tidak menaati syariat Islam, yaitu 

bersekutu dengan musuh umat Muslim. Pemerintah Arab Saudi kemudian 

memberikan peringatan pada Osama bin Laden, salah satunya adalah dengan 

merazia ladang milik Osama bin Laden dan menangkap beberapa pekerjanya 

(Wright, 2006:155). Pada April 1991, Osama bin Laden  meninggalkan Arab 

Saudi menuju Pakistan untuk menyebarkan pahamnya karena diancam akan 

ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk tetap menjaga komunikasi dengan 

pengikutnya di Arab Saudi, Osama bin Laden mengirimkan kader Al Qaeda untuk 

membentuk jaringan di Arab Saudi (Gunaratna, 2002:29). 
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 Perang Teluk merupakan perang terjadi ketika Irak menyerang Kuwait pada 2 Agustus 1990. 

Alasan Saddam Hussein, Presiden Irak pada masa itu, menginvasi Kuwait adalah karena selain 

karena kemorosotan ekonomi yang dialami Irak diyakini akibat dari produksi minyak berlebihan 

oleh Kuwait dan Arab Saudi sehingga mengakibatkan harga minyak merosot, juga disebabkan oleh 

Kuwait menolak permintaan Irak agar menghapus hutangnya. Serangan yang dilakukan oleh Irak 

tersebut direspon serius oleh dunia internasional. PBB yang mengutuk aksi Irak kemudian 

mengembargo Irak dan memblokade akses Irak ke Teluk Persia. Selain itu, PBB menerjunkan 

pasukan koalisi sebanyak 40.000 tentara dari 30 negara untuk mengusir Irak dari Kuwait, maupun 

menyerang pasukan Irak di negaranya sendiri (www.awm.gov.au 30/03/2016). 

http://www.awm.gov.au/
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 Di Sudan pada awal tahun 1990-an merupakan tempat aman bagi para 

kelompok radikal. Pemimpin National Islamic Front (NIF) di Sudan, Dr. Hassan 

al Turabi mengutus delegasi ke Peshawar menemui Osama bin Laden. Utusan 

Hassan al Turabi tersebut juga membawa surat yang isinya adalah permintaan 

menjalin hubungan antara Sudan yang baru saja berganti pemerintahan dengan Al 

Qaeda. Osama bin Laden menyetujui permintaan untuk melatih gerilyawan NIF 

untuk melawan Christian Sudan People‘s Liberation Army (SPLA)  yang 

berusaha meraih kemerdekaan di Sudan Selatan. Sebelum pasukan NIF tersebut 

kembali ke Sudan, mereka mengundang Al Qaeda untuk membangun basis di 

Sudan (Gunaratna, 2002:30). Menurut sumber lain, Osama bin Laden dan Al 

Zawahiri, salah satu tokoh penting di Al Qaeda, diundang oleh Hassan al Turabi, 

seorang tokoh terkemuka di Sudan. Alasan Turabi melakukan hal tersebut adalah 

untuk membuka gerbang investasi dari Arab Saudi ke Sudan  (Hellmich, 

2011:40). 

Menjawab undangan Hassan al Turabi, Osama bin Laden kemudian 

memindahkan infrastruktur Al Qaeda ke Sudan pada tahun 1992. Sebelumnya 

memutuskan untuk berpindah ke Sudan, Osama bin Laden sudah mengutus 

beberapa orang kepercayaannya untuk meninjau wilayah yang akan mereka 

tempati. Di Sudan, Osama bin Laden memerankan 2 peran, yaitu sebagai 

pengusaha dan pemimpin kelompok teroris. Selain menjalankan bisnisnya, Osama 

bin Laden juga tetap aktif menyebarkan paham radikal dengan membawa nama Al 

Qaeda di Sudan. Seperti yang ditulis oleh Gunaratna, Osama bin Laden 

menginvestasikan uangnya sebanyak US$50 juta di sebuah bank yang terhubung 
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dekat dengan kaum elit di Sudan. Selain itu Al Qaeda juga memberikan bantuan 

khusus untuk badan intelijen milik Sudan. Keberhasilan Osama bin Laden 

mendekati kaum elit dan bahkan badan intelijen inilah yang menjadikan Al Qaeda 

diterima dengan baik di Sudan (Gunaratna, 2002:32).  

 Osama bin Laden mendirikan sebuah kantor untuk menjalankan bisnis 

beserta organisasinya di jalan El Mek Nimr, Khartoum. Bisnis yang dijalankan 

adalah investasi pada pembuatan infrastruktur seperti jalan raya dan fasilitas 

umum di Sudan
39

. Di kantornya tersebut ada sebuah guesthouse yang digunakan 

Osama bin Laden untuk sekadar berkumpul untuk makan bersama atau berdiskusi 

mengenai Islam, jihad, dan Al Qaeda. Di lantai 2, ada sebuah ruangan khusus 

yang dipakai untuk menyimpan data dan berbagai informasi terkait para anggota 

Al Qaeda, para pasukan semasa Perang Afghanistan, tentang sekutu-sekutunya 

dan tentang keluarganya. Selain informasi tersebut, Osama bin Laden juga 

menyimpan data mengenai keuangannya, tentang pemasukan dan pengeluaran 

yang telah ia lakukan (Gunaratna, 2002:33). Dalam sumber lain, selain 

mendirikan basis untuk usahanya, Osama bin Laden juga menjalankan pelatihan 

anggota Al Qaeda di Sudan. Tujuan kala itu adalah untuk melawan Amerika 

Serikat dan sekutunya, sehingga ia juga terlibat dalam operasi jihad di Balkan, 

Chechnya, Kashmir, dan Filipina. Bahkan ia dilaporkan mendanai pembangkang 

Islam Arab Saudi di London yang tergabung dalam kelompok ―Movement for 

Islamic Reform in Arabia (MIRA)‖ (Katzman, 2005).  
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Osama bin Laden menghabiskan $ 300 juta uangnya di Sudan, yang mana $ 200 juta ditujukan 

untuk proyek-proyek konstruksi skala besar seperti bandara Port Sudan dan  jalan raya sepanjang 

400km antara Port Sudan dan Khartoum (Atwan dalam Hellmich, 2011:40) 
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Keberadaan Al Qaeda di Sudan ternyata tidak berlangsung lama, karena 

pada tahun 1996, Osama bin Laden dengan terpaksa kembali ke Afghanistan. Ini 

dikarenakan tekanan yang diberikan oleh dunia internasional kepada pemerintah 

Sudan. Afghanistan kemudian menjadi basis operasi utama Al Qaeda selama 

Osama bin Laden tinggal disana, yaitu pada tahun 1996-2001. Al Qaeda 

beroperasi dengan perlindungan rezim Taliban yang sempat berkuasa selama 

beberapa tahun pada waktu itu, hingga kemudian terjadi invasi Amerika Serikat 

ke Afghanistan pada 7 Oktober 2001 (Rollins, 2011:8). Invasi ini merupakan 

bentuk dari respon Amerika Serikat terhadap peristiwa 9/11 yang dituduhkan 

kepada Al Qaeda sebagai pelakunya. 

Setelah tahun 2001, Pakistan dijadikan sebagai tempat perlindungan 

anggota Al Qaeda dan afiliasinya. Selain itu, mereka menjadikan Pakistan sebagai 

tempat untuk merencanakan aksi-aksi teror, baik lokal, regional, maupun 

internasional. Menurut para peneliti, keberadaan Al Qaeda di Pakistan hanya 

sebagai wujud aktivitas eksternal saja, yaitu lebih sebagai pendukung aksi-aksi 

teror di berbagai wilayah, seperti Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, dan 

Afrika (www.ctc.usma.edu 12/04/16) 

2.2 Struktur dan Bentuk Al Qaeda 

 Untuk mempelajari terorisme, baik terkait pembentukan atau 

kehancurannya, penting untuk dipahami layaknya memahami sebuah kelompok 

atau organisasi, karena terorisme berdasarkan sebuah model yang mengintegrasi 

individu, kelompok, dan masyarakat. Terorisme dapat dianggap sebagai sebuah 

pilihan politik rasional. Sebagai kelompok teroris, mereka mempunyai 

http://www.ctc.usma.edu/
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seperangkat nilai, kepercayaan dan gambaran dari lingkungan, oleh karena itu 

mereka dapat dianggap sebagai aktor politik rasional. Dengan demikian, 

kelompok rasional yang memiliki seperangkat nilai-nilai yang konsisten, tujuan 

dan cita-cita, juga memiliki seperangkat alat untuk mencapai tujuan tersebut dapat 

dianggap sebagai organisasi (Gunaratna & Oreg, 2010:1044). 

 Lebih lanjut, organisasi teroris mempunyai persamaan dengan organisasi 

yang lain karena: 

1. Kelompok teroris mempunyai struktur dan proses untuk membuat 

kebijakan kolektif 

2. Setiap anggota mempunyai peran yang berbeda 

3. Ada pemimpin-pemimpin yang diakui pada posisi formal 

4. Organisasi tersebut memiliki tujuan kolektif, yang dikejar oleh seluruh 

anggota dengan tanggung jawab masing-masing. 

Al Qaeda bukan merupakakan single group ataupun koalisi, tetapi ini 

terdiri dari basis inti yang berada di Afghanistan, sel-sel teroris yang menjadi 

satelitnya di penjuru dunia, elit partai politik Islam, dan kelompok teroris yang 

sebagian besar independen yang aktivitasnya mengarah pada tindakan ofensif 

(Gunaratna, 2002:54). Atau secara singkatnya, Al Qaeda merupakan sebuah 

naungan dari berbagai pihak kepentingan yang mempunyai tujuan sejalan. 

Struktur kepemimpinan Al Qaeda sendiri dijalankan secara vertikal, yang mana 

strategi berasal dari atas kemudian dikerjakan oleh dewan-dewan yang ada di 

bawahnya. Sedangkan struktur antar-dewan berbentuk horizontal, di mana ketika 

menjalankan taktis dari atasan mereka saling mendukung dan bekerja sama. 
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 Berikut merupakan bagan yang digambarkan oleh Gunaratna dan Oreg 

(Gunaratna & Oreg, 2010:1055) terkait struktur organisasi Al Qaeda. 

Bagan 2.1 

Struktur Organisasi Al Qaeda 

 

 

Dalam melakukan perekrutan anggotanya, banyak hal yang dapat 

dilakukan oleh Al Qaeda. Misalkan seperti yang dipaparkan oleh Cott Gerwehr 

Struktur Organisasi Al Qeda (tugas dan nama pada jabatan lihat di lampiran) 
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dan Sara Daly
40

 (Gerwehr & Daly), ada beberapa model cara yang dapat 

dilakukan oleh Al Qaeda. Model yang pertama adalah ―The Net‖ atau jaring, yaitu 

menargetkan sebuah populasi untuk dijaring. Biasanya hal ini dilakukan melalui 

sebuah perkumpulan atau istilahnya majlis ta’lim. Dalam perkumpulan ini akan 

ada seorang imam yang menyampaikan paham-paham radikal sehingga akan 

muncul sebagian dari populasi yang memberikan dukungan. Setelah itu akan 

disebarkan beberapa media yang mendukung penancapan doktrin pada target, 

seperti video propaganda atau rekaman ceramah radikal. Lalu model yang kedua 

adalah ―The Funnel‖ atau corong. Pada cara ini perekrut menggunakan 

pendekatan bertahap kepada target yang sekiranya potensial untuk direkrut. 

Dalam kasus Al Qaeda, mereka melakukan validasi komitmen pada target dengan 

melihat pengetahuan radikal mereka untuk mencapai tujuan. Lalu model yang 

ketika adalah ―The Infection‖ atau infeksi. Cara ini berupa perekrutan yang 

dilakukan orang terpercaya dari dalam Al Qaeda. Orang ini akan menargetkan 

beberapa individu untuk dipengaruhi agar masuk menjadi anggota Al Qaeda. 

Lalumodel yang keempat adalah ―The Seed Chrytal,‖ yaitu dengan cara 

memanipulasi suatu populasi, yang kemudian secara perlahan dapat dilakukan 

perekrutan. 

Dalam melaksanakan training atau pelatihan di kamp-kamp yang 

didirikan, Al Qaeda mempunyai kurikulum yang dijadikan sebagai acuan. Ada 

tiga standar pelatihan yang diberikan oleh Al Qaeda, yaitu dasar, menengah, dan 
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 Keduanya adalah analis di RAND Corporation, yaitu Pusat Penelitian dan Kajian Strategis 

tentang Islam di Timur Tengah atas biaya Smith Richardson Foundation, berpusat di Santa 

Monica-California dan Arington-Virginia, Amerika Serikat (AS). 
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spesialisasi. Pelatihan dasar hanya sebatas menyinggung mengenai perang gerilya 

dan hukum Islam (syariah). Lalu pelatihan menengah, di dalam pelatihan ini 

diajarkan tentang penggunaan peledak, teknik bunuh diri, dan senjata berat. 

Sedangkan pada standar pelatihan spesialisasi meliputi teknik pengamatan 

terhadap target, lalu dilatih tentang cara mengadaptasi dokumen. Dalam pelatihan 

spesialisasi ini juga dilatih tentang cara bunuh diri menggunakan kendaraan 

maritim (kapal laut, kapal selam) dan kendaraan berat lainnya. Proses perekrutan 

untuk menjadi anggota dari Al Qaeda sangatlah ketat. Dari puluhan ribu pemuda 

yang dilatih di kamp-kamp pelatihan yang didukung oleh Al Qaeda, di 

Afghanistan misalnya, hanya ribuan pemuda terbaik saja yang bisa bergabung 

dalam keanggotaan Al Qaeda (Gunaratna, 2002:71-72). 

Untuk melaksanakan operasinya, Al Qaeda mempunyai semacam prosedur 

manual yang berjudul ―Declaration of Jihad against the Country’s Tyrant 

(Military series)”.
41

 Di dalam manual tersebut tertulis 18 pelajaran yang harus 

dipahami oleh pasukan yang menjadi anggota Al Qaeda. selain itu selain harus 

terlatih secara fisik, anggota Al Qaeda juga harus terlatih secara psikis untuk 

berperang. Bahkan Al Qaeda sering mengirim instruktur yang profesional untuk 

mengindoktrinasi pasukan, karena hal ini lebih penting daripada hanya mahir  

pertempuran militer. Seperti misal, pilot yang digunakan dalam serangan 9/11 

sebenarnya tidak terlalu terlatih dalam seni militer, namun psikis mereka sudah 

tertanam doktrin rela mati demi berjuang di jalan Allah (Gunaratna, 2002:72-73). 
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 Sebuah naskah yang diketik manual yang berisi panduan untuk melakukan operasi militer yang 

disebut mereka jihad. Naskah ini ditulis oleh seorang instruktur professional anggota Islamic 

Group of Egypt. Ditulis antara tahun 1993-1994 dengan dasar pengalaman ketika mendukung 

kelompok teroris yang beroperasi di Mesir (Gunaratna, 2002:72) 
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Al Qaeda yang  dipimpin oleh Osama bin Laden sejak kematian Abdullah 

Azzam sebenarnya mempunyai tujuan membangun khilafah, yaitu kondisi dimana 

bersatunya seluruh umat Muslim di bawah satu pemimpin. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, Osama bin Laden mulai dengan memberikan dukungan pada  perjuangan 

penegakan hukum Islam di berbagai negara (misalnya Arab Saudi, Mesir, 

Tajikistan, Uzbekistan, Aljazair) dan membantu umat Muslim yang menjadi 

korban penindasan oleh non Muslim (misalnya Filipina, Kashmir, Bosnia, 

Chechnya). Selain itu, Al Qaeda juga menjalin kerjasama dengan kelompok-

kelompok militan Muslim di berbagai negara, misalnya dengan Abu Sayyaf di 

Filipina. Kerjasama yang dijalin berupa pemberian bantuan keuangan, pelatihan 

dan senjata (Gunaratna, 2002:55-56). Selain bekerjasama dengan pasukan militan 

Islam, Al Qaeda yang bepaham Sunni juga bekerjasama secara taktis dengan 

pasukan Syiah (Hezbollah, Iran) dan bahkan non Muslim (Liberation of Tigers 

Tamil Eelam, Myanmar) (Gunaratna, 2002:74). 

Dengan fakta bahwa Al Qaeda juga bekerjasama dengan kelompok-

kelompok militan lokal dari berbagai negara, adalah wajar ketika serangan-

serangan yang dilakukan oleh Al Qaeda banyak dilakukan bersama kelompok-

kelompok lain (lebih lanjut lihat pada lampiran). Selain itu, beberapa anggota Al 

Qaeda juga merupakan pemimpin dari kelompok-kelompok teroris yang 

berafiliasi maupun berasosiasi dengan Al Qaeda (untuk lebih jelas lihat struktur 

Al Qaeda pada lampiran). 
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Grafik 2.1 

Perbandingan Jumlah Serangan Al Qaeda dan Al Qaeda dengan kelompok 

lain
42

 

 

 

 Dari grafik diatas terlihat bahwa selama 19 tahun Al Qaeda beroperasi, jumlah 

serangan yang murni dilakukan oleh Al Qaeda sendiri hampir sama dengan 

jumlah serangan yang dilakukan bersama dengan kelompok lain. Dan ketika Al 

Qaeda mengalami penurunan serangan, terlihat bahwa hal tersebut tidak berlaku 

pada kelompok-kelompok teroris yang lain, karena aksi yang dilakukan justru 

mengalami kenaikan. 

 

                                                           
42

 *kelompok lain: Hamas (Islamic Resistance Movement); Hizb-I-Islami; Taliban; Great Eastern 

Islamic Raiders Front (IBDA-C); Lashkar-e-Jhangvi; Adan Abyan Islamic Army (AAIA); Al-

Shabaab; Ansar al-Sunna; Jaish-e-Mohammad (JeM); Jemaah Islamiya (JI); Kurdistan Freedom 

Hawks (TAK); Taliban (Pakistan). 

 

1990-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2009

Al Qaeda 2 4 26 9

Al Qaeda dengan kelompok
lain

0 0 34 5

kelompok lain* 100 88 465 1144
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Sumber: Global Terrorism Index Database 
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2.3 Jejaring Al Qaeda 

 Sebagai kelompok teroris internasional, Al Qaeda juga mempunyai 

jejaring di berbagai negara. Jejaring itu berupa adanya kelompok-kelompok 

franchise atau afiliasi Al Qaeda di setiap negara. Kelompok-kelompok tersebut 

lebih bertanggung jawab pada isu-isu lokal di masing-masing wilayah 

pengaruhnya (Simcox, 2013). Berikut merupakan beberapa kelompok afiliasi Al 

Qaeda. 

2.3.1 Abu Sayyaf Group (ASG) 

Didirikan pada awal tahun 1990-an sebagai organisasi teroris Muslim 

Filipino (Moro), Abu Sayyaf Group (ASG) muncul sebagai pengganti gerakan 

Moro National Liberation Front (MNLF) dan Moro Islamic Liberation Front 

(MILF) yang sudah tidak lagi beroperasi dengan aktif. Anggota ASG merupakan 

bekas anggota MNLF yang ikut serta dalam Perang Afghanistan tahun 1980-1988 

di bawah naungan International Islamic Brigade. Setelah perang usai, Abdurajak 

Janjalani bersama dengan pengikutnya kemudian membentuk kelompok yang 

belum dinamai pada tahun 1988. Tujuan dari kelompok itu adalah membentuk 

negara Islam di Filipina Selatan yang terinspirasi pada pemerintah Iran. Hingga 

kemudian tahun 1989 Abdurajak Janjalani menamai kelompoknya Mujahideen 

Comando Freedom Fighters (MCFF). Dengan terbentuknya MCFF, secara resmi 

Abdurajak Janjalani bersama pengikutnya lepas dari MNLF pada tahun 1991. 

MCFF kemudian berubah nama menjadi Abu Sayyaf, yang diambil dari nama 

seorang pemimpin pertahanan ketika Perang Afghanistan sebagai penghargaan 
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atas jasanya, Profesor Abdul Rasul Sayyaf. Abu Sayyaf sendiri dalam Bahasa 

Arab berarti ―Ayah dari pendekar pedang‖ (Banlaoi, 2006). 

 Pemimpin ASG, Abdurajak Janjalani, terlibat hubungan dekat dengan 

anggota Al Qaeda, yang kemudian mengarahkan ASG untuk memulai 

pengeboman yang banyak ditargetkan kepada umat Kristen pada tahun 1991. Pada 

tahun 1995, tentara Filipina berhasil membunuh Abdurajak Janjalani, dan pada 

awal tahun 2000-an pemerintah Filipina berhasil menghilangkan banyak anggota-

anggota yang berperan penting dalam ASG (Fellman, 2011). 

Dalam melaksanakan misinya, ASG pada masa Abdurajak Janjalani 

mendapatkan dukungan dana dan pelatihan dari Al Qaeda. Hubungan antara 

Abdurajak Janjalani dengan Al Qaeda melalui saudara ipar Osama bin Laden, 

Muhammad Jamal Khalifa, yang merupakan kepala International Islamic Relief 

Organization (IIRO)
43

, yaitu organisasi penggalangan dana yang ditujukan untuk 

pendanaan terorisme. Pada waktu ketika ASG terbentuk, Osama bin Laden 

mengirim Muhammad Jamal Khalifa ke Filipina untuk menyusun rencana 

pelatihan dan pendanaan kepada ASG. Pada saat itu pula terjadi pengiriman 

senjata asal Libya berskala besar ditujukan kepada ASG (Fellman, 2011). Yang 

menarik dari hubungan antara ASG dan Al Qaeda adalah adanya sebuah 

pernyataan dari Jamal Khalifa bahwa hubungan antar kedua kelompok tersebut 

                                                           
43

 IIRO adalah salah satu badan amal yang disponsori oleh pengikut aliran Islam Wahhabi. 

Oraganisasi ini didirikan pada tahun 1978 dan mempunyai banyak kantor cabang di seluruh dunia, 

termasuk diantaranya 36 kantor di Afrika, 24 kantor di Asia, 10 kantor di Eropa dan 10 kantor di 

Amerika Latin, Karibian, dan Amerika Utara. Sebagian besar kontribusi dananya berasal dari 

sumbangan pribadi di Arab Saudi. Dana tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas, termasuk 

aktivitas yang berhubungan dengan Muslim World League, yaitu liga yang dibentuk oleh keluarga 

Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1962. Muslim World League didirikan dengan tujuan pendanaan 

dalam aktivitas penyebaran Islam Wahhabi. IIRO banyak didukung oleh pemodal kaya di Timur 

Tengah (Comras, 2005). 
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berdasarkan kebutuhan. Keduanya saling membutuhkan untuk mencapai 

kepentingan masing-masing. Kepentingan dimaksud misalnya fakta bahwa Al 

Qaeda membutuhkan relawan untuk menjadi pasukan Perang Afghanistan, dan 

ASG membutuhkan uang untuk pembelian senjata. (Fellman, 2011). 

Setelah kematian Abdurajak Janjalani, terjadi perpecahan dalam ASG, 

yang kemudian menjadikannya terbagi dua faksi dengan pemimpin yang berbeda. 

Satu faksi dipimpin oleh saudara Abdurajak Janjalani, Khadaffy Janjalani, dan 

faksi yang lain dipimpin oleh Galib Andang. Kedua faksi sama-sama melakukan 

aksi teror, namun bukan berupa aksi pengeboman, tetapi lebih sering berwujud 

tindakan penculikan dengan tujuan mendapatkan uang tebusan untuk menyokong 

keuangan kelompok mereka. Hingga akhirnya pada tahun 2003, Galib Andang 

ditangkap oleh Angkatan Bersenjata Filipina (AFP). Disusul pada tahun 2006, 

Khadaffy Janjalani tewas akibat serangan counterterrorism antara Amerika 

Serikat dengan AFP (www.stanford.edu 25/07/2015) 

Hingga kini, ketika penelitian ini dibuat, ASG masih aktif melakukan 

tindakan terorisme, namun setelah hilangnya pemimpin utama yang cukup 

berpengaruh seperti Abdurajak Janjalani, Galib Andang, dan Khadaffy Janjalani, 

ASG mengalami penurunan aktivitas yang cukup signifikan di tahun 2002 hingga 

2007. Selain itu disebabkan oleh counter terrorism yang dilakukan oleh 

pemerintah Filipina melalui Operation Enduring Freedom-Philipines (Fellman, 

2011). Berikut merupakan grafik jumlah serangan ASG tahun 1989 – 2013. 

 

http://www.stanford.edu/
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Grafik 2.1 

Jumlah Serangan oleh ASG Tahun 1989-2013 

 

 

Dari Grafik 2.1 di atas, terlihat bahwa aktivitas teror ASG mulai 

mengalami kenaikan yang cukup drastis sejak tahun 2008. Namun teror yang 

dilakukan bukan berupa pengeboman atau aktivitas perusakan yang lain, tetapi 

melakukan penculikan. Penculikan ini bertujuan untuk mendapatkan uang dari 

sandera yang ditahan. Hal ini dikarenakan masa vakumnya pemimpin ASG yang 

cukup lama sehingga menyebabkan krisis di tubuh kelompok tersebut. Hasil dari 

penculikan yang dilakukan digunakan untuk bertahan hidup. Pada tahun 2010, 

Sumber: Global Terrorism Index Database 
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terjadi 11 penculikan oleh ASG yang menghasilkan setidaknya US$ 704.000 

sebagai uang tebusan (Fellman, 2011). 

 

2.3.2 Al Qaeda in Islamic Maghreb (AQIM) 

Al Qaeda in Islamic Maghreb (AQIM) terbentuk dari kelompok militan 

Aljazair yang sudah ada sejak lama. Pada tahun1998, Salafist Group for Preaching 

and Combat (atau lebih dikenal dalam bahasa Perancis Groupe salafiste pour la 

prédication etle combat—GSPC) melepaskan diri dari Armed Islamic Group 

(GIA), dikarenakan target GIA merambah ke penduduk sipil. Secara bertahap, 

GSPC berevolusi untuk mencakup ideologi jihad global, selain berfokus pada 

tujuan awalnya yaitu mengambil alih pemerintahan negara Aljazair (Thornberry & 

Levy, 2011). 

GSPC yang dipimpin oleh Hassan Hattab berjanji untuk fokus 

mengadakan perlawanan terhadap pasukan keamanan pemerintah dan 

menghormati penduduk sipil. Tetapi yang terjadi adalah GSPC melanjutkan aksi 

pemerasan pada petani lokal daerah pegunungan di Kabylia, hanya saja GSPC 

memang menghentikan pembunuhan acak pada penduduk sipil. Hattab menarik 

banyak pengikut GIA yang kecewa sehingga masuk menjadi anggota GSPC, 

termasuk Abdelmalik Drukdal dan Nabil Sahrawi, keduanya merupakan anggota 

gerilyawan yang sudah berpengalaman (Filiu, 2009). 

Pada masa kepepimpinannya, Hattab memilih melancarkan strategi yang 

lebih berfokus pada daerah lokal, tidak seperti Drukdal dan Sahrawi yang  

mempunyai strategi lebih agresif dan mendukung jihad global. Hal ini 
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menyebabkan Hattab dipaksa mundur dari kepemimpinannya di GSPC. Setelah 

itu tampuk kepemimpinan GSPC kemudian dijalankan oleh Sahrawi dan Drukdal, 

hingga kemudian pada 18 Juni 2004 Sahrawi ditembak dan tewas bersama 

wakilnya. Semenjak itu kepemimpinan GSPC berada di bawah Drukdal 

(Thornberry & Levy, 2011). GSPC yang ingin menegakkan khilafah di Aljazair 

dan mendukung jihad global ini kemudian mendapat dukungan dari kelompok-

kelompok Muslim serupa dari negara-negara lain. Jadi wajar saja ketika kemudian 

terjalin hubungan antara kelompok-kelompok teroris Muslim Aljazair dan Al 

Qaeda pimpinan Osama bin Laden, termasuk GSPC. Walaupun pada mulanya 

Ayman Al Zawahiri selaku pimpinan kedua Al Qaeda enggan menjalin hubungan 

dengan GSPC karena dianggap amatir. Namun untuk selanjutnya hubungan dekat 

GSPC dan Al Qaeda tetap terjalin, bahkan seperti yang diberitakan Al-Arabiya, 

―Osama bin Laden telah mengirimkan delegasi mulai tahun 1998 untuk menemui 

Hattab dan agar melepas ikatan dengan GIA.‖ Osama bin Laden dilaporkan 

menawarkan bantuan keuangan dan senjata melalui jaringan penyelundupan di 

dunia, sebagai imbalan kesetiaan GSPC (Guitta, 2010) 

Selain memberikan bantuan keuangan dan senjata, Al Qaeda juga 

membantu melatih anggota GSPC di Afghanistan. Bahkan GSPC kemudian 

mempunyai jaringan di Eropa. Pada Maret 2006, dilaporkan sebanyak kurang 

lebih 1.200 militan Aljazair terlibat pertempuran di bawah komando Al Qaeda in 

Iraq (AQI) pimpinan Abu Musab Al Zarqawi. Hingga kemudian pada 11 

September 2006, wakil pimpinan Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri mengumumkan 

penggabungan Al Qaeda dengan GSPC. Lalu pada 27 Januari 2007, GSPC 
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berubah nama menjadi Al Qaeda in Islamic Maghreb (AQIM) dengan fokus 

agenda aktivitas terorisme global dan bukan lagi berfokus pada domestik (Guitta, 

2010). Menurut sumber lain, salah satu alasan penggabungan GSPC dengan Al 

Qaeda adalah karena Ayman Al Zawahiri telah siap untuk mempertimbangkan 

tawaran Drukdal untuk bergabung menjadi kelompok jihad global, karena Al 

Qaeda, yang berbasis di wilayah kesukuan Pakistan, berencana memperluas 

jaringannya ke arah barat. Setelah berbulan-bulan terjadi negosiasi berlarut-larut, 

akhirnya Drukdal dipercaya untuk menjadi afiliasi dari Al Qaeda (Filiu, 2009).  

AQIM mulai melancarkan aksinya pada 11 April 2007, yaitu berupa 

pengeboman bunuh diri secara serentak di Aljir. Sasaran pengeboman tersebut 

adalah Istana Pemerintahan, kantor polisi, dan pos polisi. Lalu pada tahun-tahun 

berikutnya aksi teror terjadi beberapa kali pada setiap tahunnya (Filiu, 2009). 

Selain melancarkan aksi bom bunuh diri, AQIM juga melakukan penculikan orang 

berkewarganegaraan asing. Ini terjadi karena AQIM mengalami krisis keuangan 

pada tahun 2007 yang terbukti dari sebuah surat yang diterbitkan oleh harian Arab 

Saudi Asharq al-Awsat yang berjudul ―Permintaan bantuan oleh the Islamic 

Maghreb.‖ Dalam surat tersebut diketahui bahwa AQIM menderita kekurangan 

dalam hal keuangan dan menjadikan AQIM melakukan bisnis penculikan demi 

pembiayaan kegiatannya. Ide dibalik strategi penculikan tersebut adalah untuk 

membunuh industri pariwisata dan mengurangi kegiatan investasi asing di 

wilayah tersebut. Uang tebusan yang diperoleh digunakan untuk membiayai aksi 

terorisme AQIM (Guitta, 2010). 
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Sejak AQIM mengalami krisis, aksi teror yang dilakukan mengalami 

penurunan. Berdasarkan global index terrorism penurunan terjadi sejak tahun 

2007 hingga tahun 2014 seperti pada grafik di bawah ini. 

 

Grafik 2.2 

Jumlah Serangan Teror oleh Al Qaeda in Islamic Maghreb tahun 

2007-2014 

 

 

 

Selain diakibatkan oleh krisis keuangan, penurunan jumlah serangan oleh 

AQIM juga dikarenakan aksi counterterrorism oleh pemerintah Aljazair. Pada 

pertengahan tahun 2007, pemerintah Aljazair mulai melancarkan aksi 

counterterrorism dalam skala besar melawan AQIM. Aksi yang dilakukan adalah 

dengan menangkap dan membunuh anggota AQIM sebanyak kurang lebih 1.100 

orang. Lalu pada tahun 2008, pemerintah Aljazair melakukan serangan militer  

Sumber: Global Terrorism Index Databse 
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secara besar-besarab terhadap AQIM dengan menerjunkan 15.000 pasukan militer 

di wilayah selatan Bana, Jijel dan Skikda. Semenjak perlawanan dari pemerintah 

yang terus menerus menyebabkan AQIM semakin lemah (Thornberry & Levy, 

2011). 

2.3.3 Al Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) 

Al Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) terbentuk pada tahun 2009 

dari penyatuan dua kelompok militan yang ada, yaitu Al Qaeda in Yemen (AQY) 

dan Al Qaeda in Saudi Arabia. Kedua kelompok tersebut termasuk kelompok 

kombatan yang ikut berperang melawan Uni Soviet di Perang Afghanistan 

bersama Osama bin Laden. Al Qaeda in Saudi Arabia terbentuk pada tahun 1990 

setelah Osama bin Laden kembali dari Afghanistan dengan pengikut yang banyak. 

Osama bin Laden yang dianggap ekstrimis kemudian diasingkan pada tahun 1992 

dan dihapus status kewarganeraannya oleh pemerintah Arab Saudi pada tahun 

1994. Meskipun Osama bin Laden tidak berada di tanah Arab Saudi, sebanyak 

kurang lebih 5.000 militan Afghanistan yang terlatih dan berpengalaman 

meneruskan kegiatan kelompok tersebut dan tetap melakukan perekrutan anggota 

di Arab Saudi. (Lindo, Schoder, & Tyler, 2011). 

Aktivitas Al Qaeda di Yaman berakar dari perang saudara di Yaman  pada 

tahun 1994 ketika penduduk Arab keturunan Afghanistan dan mantan militan 

jihad Yaman  yang terdaftar dalam milisi lokal, yang disebud Islamic Jihad, 

membantu tentara Yaman Utara untuk menyerang dan mengalahkan Yaman 

Selatan (Osman, 2012).  Berdasar informasi lain, para milisi tersebut setelah 

Perang Afghanistan usai tidak diperbolehkan kembali ke negara masing-masing, 
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sehingga mereka menetap di Yaman bersama veteran Yaman. Lalu para veteran 

perang tersebut disewa oleh Presiden Saleh untuk mengalahkan Yaman Selatan. 

Yaman dianalisis cocok sebagai lokasi untuk markas Al Qaeda, karena pada 

waktu politiknya tidak stabil, mempunyai sistem kesukuan yang kuat, ekonomi 

lokal yang lemah, dan geografi pegunungan yang menyediakan tempat aman bagi 

gerilyawan garis keras. Karena alasan tersebut kemudian  Al Qaeda masuk  ke 

Yaman dan menggunakan negara tersebut sebagai markas (web.stanford.edu 

02/05/16) 

AQY yang menjadi kelompok afiliasi Al Qaeda sejak tahun 2000, 

mengawali serangan besarnya berupa pengeboman Kapal USS Cole pada 12 

Oktober 2000 di Pelabuhan Aden. Setelah peristiwa tersebut, pasukan  militer 

Amerika Serikat bersama pemerintah Yaman melancarkan counterterrorism 

terhadap AQY yang menyebabkan  melemahnya kelompok tersebut. Hingga pada 

tahun 2006, Nasser al-Wuhayshi berhasil melarikan diri bersama 23 tahanan 

teroris lain dari penjara Sana‘a yang mempunyai keamanan maksimum dan sangat 

ketat. Nasser al-Wuhayshi kemudian  melakukan perbaikan terhadap AQY serta 

melakukan perekrutan anggota baru. Lalu pada tahun 2008 AQY kembali 

melakukan serangan besar, kali ini di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yaman 

yang menewaskan 12 orang (www.start.umd.edu/17/03/16). Menurut sumber lain, 

dalam melakukan revitalisasi AQY, Nasser al-Wuhayshi dibantu seorang mantan 

narapidana yang melarikan diri pada tahun 2003, Qasim al-Raymi. Perlahan 

namun pasti, AQY kembali beroperasi. Pada September 2006 terjadi sebuah bom 

bunuh diri yang gagal di fasilitas minyak dan gas, yang diikuti pembunuhan 

http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/23
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terhadap penyidik yang mencoba mengungkap kasus tersebut. Lalu pada bulan 

Juni 2007, seorang pengebom bunuh diri melakukan aksi menyerang sebuah 

konvoi wisatawan Spanyol. Hal ini dilakukan diduga sebagai respon atas 

tewasnya 5 milisi oleh pasukan militer pemerintah Yaman. AQY bahkan mulai 

menerbitkan sebuah surat kabar online berjudul Sada al-Malahim (―Echoes of 

Epic Battles‖) pada Januari 2008. Surat kabar tersebut diterbitkan dalam bahasa 

Arab dan digunakan sebagai sarana penyebaran paham dan perekrutan anggota 

(www.web.stanford.edu/07/04/16).  

Al Qaeda in Saudi Arabia yang terus melakukan aktivitas bawah tanah 

sejak berdirinya maupun setelah Osama bin Laden tidak lagi berada di Saudi 

Arabia. Beberapa aksi yang dilakukan kelompok ini diantaranya adalah peledakan 

bom  mobil pada 12 Mei 2003 di Riyadh yang menewaskan 34 orang termasuk 8 

orang warga Amerika Serikat, lalu pada 8 November 2003 kelompok afiliasi Al 

Qaeda di Arab Saudi tersebut melancarkan serangan dua bom bunuh diri di 

kawasan pemukiman di Muhayya yang menewaskan 12 orang dan melukai 100 

orang lebih. Karena aksi Al Qaeda in Saudi Arabia yang juga menyerang warga 

Arab Saudi, kemudian mucul kebencian dan berkurangnya dukungan kepada 

mereka. Ditambah aksi counterterrorism yang dilakukan oleh pemerintah Arab 

Saudi yang mendapat dukungan dari warganya, menyebabkan Al Qaeda in Saudi 

Arabia semakin terpojok (Lindo, Schoder, & Tyler, 2011). 

Pada tahun 2009, kedua kelompok afiliasi Al Qaeda tersebut sepakat 

melakukan penggabungan. Hal ini sebagai hasil dari keputusan Nasser Al 

Wuhayshi yang bertujuan melebarkan wilayah pengaruh AQY dan keinginan Al 



61 

 

 

Qaeda in Saudia Arabia melarikan diri dari Arab Saudi. Setelah penggabungan 

tersebut kemudian diputuskan penggantian nama menjadi Al Qaeda in the Arabian 

Peninsula (AQAP). Dengan dipimpin oleh Nasser al-Wuhayshi AQAP mempunya 

beberapa tujuan yaitu menciptakan kekhalifahan Islam Sunni di Semenanjung 

Arab, menggulingkan pemerinthan yang sekuler dan menggantikannya dengan 

pemerintahan Islam, membebaskan Muslim Palestina dari pendudukan Israel, 

mengimplementasikan hukum syariah Islam dan melepaskan pengaruh Barat di 

negara-negara Muslim (www.start.umd.edu/17/03/16). 

Sejak terbentuknya, AQAP dianggap sebagai kelompok afiliasi Al Qaeda 

yang paling aktif karena selain melakukan penyerangan, kelompok ini juga aktif 

menyebarkan  propaganda. Seperti yang dilaporkan oleh Counter Extrimism 

Project, pada tahun 2010, AQAP menerbitkan majalah online berbahasa Inggris 

yang berjudul Inspire. Tujuannya adalah untuk menarik simpatisan dari negara-

negara Barat. Inspire juga menyediakan forum tanya jawab jika ada yang ingin 

mengetahui lebih jauh tentang AQAP. Bahkan bahasan pertama Inspire yang 

terbit pada Juli 2010 adalah sebuah artikel yang berjudul ―Make a Bomb in the 

Kitchen of Your Mom.‖ Di dalam artikel tersebut diinfokan bagaimana membuat 

bom menggunakan peralatan sehari-hari. Setelah artikel tersebut, kemudian  terbit 

artikel-artikel serupa diantaranya panduan merakit bom mobil, bagaimana agar 

dapat membawa bom dan  lolos proses keamanan bandara, dan sugesti-sugesti 

agar menjadikan Inggris dan Amerika Serikat sebagai target teror 

(www.counterextremism.com/20/04/16) 

http://www.start.umd.edu/17/03/16
http://www.counterextremism.com/20/04/16
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Di samping penyebaran propaganda, aktivitas teror AQAP juga tergolong 

aktif. Seperti terlihat pada grafik dari global terrorism database di bawah ini. 

Jumlah serangan yang fluktuatif cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 

2014. 

  Grafik 2.3 

Jumlah Serangsn oleh Al Qaeda in the Arabian Peninsula Tahun 2009-2014 

 

Pada grafik 2.3 di atas, terlihat bahwa serangan yang dilakukan AQAP 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan 

terbentuknya kelompok baru yang bergerak di bawah AQAP, yaitu Anshar Al 

Sharia (AAS). AQAP dan AAS sama-sama bergerak melawan rezim baru yang 

berkuasa di Yaman, yaitu Presiden Hadi. Akibat counterterrorism yang dilakukan 

oleh Pemerintah Yaman, perlawanan yang diberikan AQAP dan AAS juga 

semakin meningkat. Dari mulai aksi pengeboman hingga melakukan penculikan 

(www.globalsecurity.org 08/09/2016). 

Sumber: Global Terrorism Index Database 

http://www.globalsecurity.org/
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Dari serangan yang dilakukan selama tahun 2009-2015, jumlah serangan 

tertinggi ada pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan selain fokus AQAP untuk 

mendirikan Negara Islam di Yaman semakin tinggi, juga disebabkan terjadinya 

bentrokan antara AQAP dengan pemberontak Syiah Houthi. Isu pertentangan 

antara dua aliran, Sunni dan Syiah memang sempat memanas pada tahun tersebut. 

Sehingga serangan-serangan yang dilakukan AQAP mengalami kenaikan 

puncaknya pada tahun 2012 (The Long War Journal, 2014). 

2.3.4 Al Qaeda in Iraq (AQI) 

Kelompok yang dibentuk oleh Abu Musab al-Zarqawi
44

 ini berdiri pada 

Oktober 2004. Sebelum menggunakan nama Al Qaeda in Iraq, kelompok ini 

banyak mengalami fase perubahan. Berawal dari keikutsertaan Abu Musab al-

Zarqawi dalam Perang Afghanistan tahun 1979, dirinya kemudian bertemu 

dengan salah seorang pendoktrin Salafi, Abu Muhammad Al Maqdisi—yang 

kelak akan menjadi mentor dan rekan Abu Musab al-Zarqawi dalam kiprahnya 

memimpin kelompok teroris. Pada tahun 1992 Abu Musab al-Zarqawi kembali ke 

kota asalnya di Yordania bersama Abu Muhammad Al Maqdisi. Mereka 

kemudian mulai merencanakan penggulingan kekuasaan monarki di Yordania dan 

membentuk Bayat al Iman. Abu Musab al-Zarqawi melalui Bayat al Iman banyak 

melakukan aksi teror, termasuk memberikan kritik vokal pada Raja Hussein saat 

itu. Sehingga ketika ditangkap, pengadilan memutuskan kedua tokoh Bayat al 

Iman tersebut mendapat hukuman 15 tahun penjara di penjara Sawaqa (Kirdar, 

2011). 

                                                           
44

Terlahir dengan nama Ahmed Fadil Nazal al- Khalaylah. al- Zarqawimerupakan nama alias yang 

diambil dari nama kota tempat tinggalnya, Zarqaa, Yordania (Kirdar, 2011) 
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Di dalam penjara, Abu Musab al-Zarqawi juga giat menyebarkan 

pemikirannya. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, dia mempunyai banyak 

pengikut di dalam penjara Sawaqa. Pada Mei 1998, risalah buatan Abu Musab al-

Zarqawi yang telah banyak beredar, menarik perhatian Osama bin Laden yang 

berada di Afghanistan. Hingga pada tahun 1999, Abu Musab al-Zarqawi dan 

beberapa tahanan bebas dari penjara karena amnesti. Namun Osama bin Laden 

mencurigai adanya penyusupan intelijen Yordania pada para tahanan yang 

dibebaskan, termasuk mencurigai Abu Musab al-Zarqawi. Ditambah saat itu Abu 

Musab al-Zarqawi memberikan kritik terhadap dukungan Al Qaeda kepada  

Taliban, yang dianggap Abu Musab al-Zarqawi adalah perlawanan ―un-Islami‖ 

terhadap Aliansi Utara. Selain itu Abu Musab al-Zarqawi juga mengkritik 

penolakan Al Qaeda atas dirinya yang bertato dan dicap angkuh. Tetapi Seif al-

Adel, kepala keamanan Al Qaeda berempati dengan aksi-aksi yang dilakukan Abu 

Musab al-Zarqawi. Oleh karena itu, Seif al-Adel meminta Osama bin Laden untuk 

mempertimbangkan Abu Musab al-Zarqawi agar diberi kesempatan bergabung 

dengan Al Qaeda (Kirdar, 2011). 

Seif al-Adel bahkan meyakinkan Osama bin Laden agar memberikan 

bantuan sekitar US $5000 ke Abu Musab al-Zarqawi untuk mendirikan kamp 

pelatihannya sendiri. Alasannya agar mengamankan kamp Osama bin Laden di 

Kandahar (Kirdar, 2011). Berdasarkan wawancara dengan Abu Tholut, mantan 

narapidana terorisme Indonesia yang dulu pernah ikut dalam Perang Afghanistan 

1979 dan bertemu dengan banyak tokoh seperti diantaranya Osama bin Laden, 

Ayman Al Zawahiri, dan Abu Musab al-Zarqawi, menceritakan bahwa sebenarnya 
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pada awalnya tidak ada niatan Abu Musab al-Zarqawi untuk bergabung ke dalam 

Al Qaeda. Hanya saja ketika dia ke Iraq dan bertemu pasukan Muslim yang 

berperang dalam Perang Irak, mereka selalu bertanya, ―Aina anta min Syeikh 

Osama bin Laden? Aina anta min tandzim Al  Qaeda?‖(dimana posisi Anda 

terhadap Osama bin Laden? dimana posisi anda terhadap Al Qaeda?). Dari 

pengalaman tersebut kemudian menimbulkan  ide bagi Abu Musab al-Zarqawi 

untuk kelak bergabung dengan Al Qaeda (al Jawiy, 2016). 

Pada awal tahun 2000, Abu Musab al-Zarqawi mengubah kelompok 

kecilnya, Bayat al Iman, menjadi ―mobile army,‖ yang akan siap beraksi di mana 

saja jika dibutuhkan. Kamp yang didirikan di Herat, Afghanistan ini sangat maju 

pesat. Bahkan ketika Amerika Serikat menyerang Afghanistan pada Oktober 

tahun 2001, jumlah pasukan di kamp pimpinan Abu Musab al-Zarqawi bejumlah 

2000-3000 orang (Kirdar, 2011).  Berdasarkan informasi lain, pada tahun 1999, 

Abu Musab al-Zarqawi mendirikan Jamaat al-Tawhid wa i-Jihad (JTWJ), yang 

berfokus pada penggulingan rezim monarki Yordania. Lalu dia bertemu dengan 

Osama bin Laden pada tahun 1999 (Friedland, 2015).  

Ketika Amerika Serikat melakukan invasi ke Afghanistan setelah  

peristiwa 9/11 pada tahun 2001, Abu Musab al-Zarqawi memimpin pasukannya 

yang berada di bawah bendera JTWJ berpindah ke Irak. Di Irak dia 

mengembangkan hubungan dengan Ansar-al-Islam, sebuah kelompok Islamis 

Kurdi di daerah utara Irak (Hashim, 2014). Menurut M.J Kirdar dalam tulisannya 

tentang Al Qaeda in Iraq (Kirdar, 2011), sebelum berpindah ke Irak, Abu Musab 

al-Zarqawi sempat membawa kelompoknya dari Afghanistan ke Iran. Namun 
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karena tertangkapnya anggota JTWJ yang berbasis di Eropa, pihak berwenang 

Barat memperingatkan tentang kehadiran Abu Musab al-Zarqawi di Iran, dan 

memaksanya untuk meninggalkan Iran. Dalam  usaha pelariannya ini, Abu Musab 

al-Zarqawi membuat rute penyelundupan baru melalui Suriah. Karena 

keberadaannya yang sudah diketahui intelijen beberapa negara Barat, 

mengharuskan Abu Musab al-Zarqawi melakukan perpindahan dalam 14 bulan di 

Iran, Suriah, Lebanon, hingga akhirnya sampai di wilayah kekuasaan Kurdi di 

sebelah utara Irak. 

Ketika Amerika Serikat menginvasi Irak dengan tujuan menegakkan 

demokrasi disana, banyak perlawanan berasal dari kelompok-kelompok 

pemberontak yang tidak setuju dengan sistem demokrasi. Dari beberapa kelompok 

pemberontak, salah satunya adalah JTWJ pimpinan Abu Musab al-Zarqawi. Pada 

waktu itu tujuan dari JTWJ adalah memaksa penarikan pasukan koalisi yang 

menduduki Irak, menjatuhkan rezim sementara Irak, membunuh kolaborator 

penguasa rezim di Irak, menargetkan pembunuhan kelompok Syiah dan 

mendirikan Negara Islam yang pemerintahannya sesuai hukum dan syariat Islam. 

Perlawanan yang dilakukan JTWJ sendiri berbeda dari cara-cara yang dilakukan 

kelompok pemberontak yang lain. JTWJ tidak hanya menggunakan taktik gerilya 

atau penyerangan dengan cara hit and run, tetapi juga menggunakan aksi bom 

bunuh diri, terkadang juga menggunakan bom mobil atau pengeboman individu   

(Hashim, 2014). 

Pada Oktober 2004 JTWJ secara resmi menjadi afiliasi Al Qaeda, dan 

berganti nama menjadi Tanzim Qa’idat al-Jihadi fi Bilad al-Rafidayn atau dalam 
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bahasa Inggris disebut Al Qaeda in Iraq (Hashim, 2014). Menurut Abu Tholut, 

alasan Osama bin Laden menerima baiat Abu Musab al-Zarqawi adalah karena 

saat itu Osama bin Laden masih disibukkan dengan invasi Amerika Serikat di 

Afghanistan, sehingga pemimpin Al Qaeda tersebut mempercayakan AQI sebagai 

perpanjangan tangan Al Qaeda di Irak (al Jawiy, 2016). Semenjak berganti nama, 

sepak terjang AQI semakin kejam dan brutal. Banyak aksi pengeboman yang 

dilakukan oleh AQI. Hingga pada  7 Juni 2006 Abu Musab al-Zarqawi terbunuh 

dalam serangan udara Amerika Serikat (Kirdar, 2011). 

Setelah kematian Abu Musab al-Zarqawi, kepemimpinan AQI dipegang 

oleh Abu Hamzah al-Muhajir (as known as Abu Ayub al-Masri). Sesaat setelah 

pergantian kepemimpinan, AQI berganti nama menjadi Islamic State of Iraq (ISI) 

(Hashim, 2014). Pergantian nama ini menandai bahwa kelompok ini memiliki niat 

untuk fokus menaklukkan wilayah Irak sebagai sarana menciptakan negara 

berbasis syariat Islam. Kelompok ini memusatkan usahanya untuk memperoleh 

wilayah di daerah gurun provinsi Anbar, dimana ketidakpuasan di kalangan 

penduduk Sunni merebak. Namun upaya brutal mereka untuk menegakkan hukum 

syariah ternyata berakibat terjadi perlawanan penduduk lokal terhadap mereka. 

Dengan dibantu militer Amerika Serikat, mucul milisi suku yang bernama Sahwat 

al-Anbar
45

 menekan ISI untuk keluar dari Fallujah dan Anbar (Friedland, 2015). 

                                                           
45

 Kelompok milisi suku ini juga disebut Abna al-Iraq.  Sahwat al-Anbar didirikan pada tahun 

2005, dan terus mendukung usaha Amerika Serikat mengusir ISI dari Iraq pada tahun 2007. 

Namun setelah ISI keluar dari Irakdan pertempuran usai, kelompok ini tidak diintegrasikan ke 

dalam militer Irak yang resmi oleh Perdana Menteri Syiah Nouri al-Maliki, karena dianggapnya 

bukan menjadi ancaman yang potensial bagi kekuasaan mayoritas Syiah. Kelak anggota dari 

kelompok ini akan bergabung dengan Islamic State (Friedland, 2015) 
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Setelah pergantian nama tersebut, pimpinan ISI dipegang oleh Abu Omar 

al-Baghdadi. Abu Hamzah al-Muhajir sendiri ditunjuk sebagai panglima perang. 

Selama Abu Omar al-Bahgdadi  memimpin, banyak pihak yang merasa bingung 

dengan sistem kepemimpinannya. Hingga kemudian Abu Omar al-Baghdadi dan 

Abu Hamzah al-Muhajir tewas pada 18 April 2010 akibat aksi counterterrorism 

dari pemerintah Irak. Namun tampuk kepemimpinan dengan cepat diganti oleh al 

Nasir Lidin Allah Abu Sulaiman pada posisi panglima perang dan Abu Bakar al-

Baghdadi pada posisi pemimpin (Kirdar, 2011). 

 Setelah pergantian kepemimpinan, ISI seperti mendapat pematik semangat 

baru. ISI yang ketika dipimpin 2 pemimpin setelah kematian pendirinya, Abu 

Musab al Zarqawi, mengalami penurunan dukungan, Abu Bakar al-Baghdadi 

berusaha mengembalikan citra ISI dan mencari banyak sokongan. Abu Bakar al-

Baghdadi mulai membawa ISI merambah wilayah Suriah dengan ikut serta dalam 

Perang Suriah tahun 2013. Setelah berhasil mendapat pengaruh di Suriah, ISI 

berganti nama menjadi Islamic State of Iraq and Syria(ISIS)/Islamic State of Iraq 

and Levant(ISIL). Kemunculan ISIS di Suriah ternyata memprovokasi salah satu 

kelompok pergerakan Islam, Jabhat Al Nusra (Friedland, 2015). Salah satu hal 

yang membuat Jabhat al Nusra tidak senang dengan kehadiran ISIS adalah karena 

pernyataan sepihak yang diterbitkan Abu Bakar al-Baghdadi, bahwa Jabhat al 

Nusra telah berasa di bawah komando ISIS. Abu Muhammad al-Jawlani menolak 

dengan tegas pernyataan tersebut (Hashim, 2014).  

 Penolakan Jabhat al-Nusra bukan tidak beralasan. Fakta yang terjadi 

adalah adanya perbedaan mendasar cara pencapaian tujuan antara kedua 
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kelompok yang ingin mendirikan Negara Islam di Suriah. Jabhat al Nusra lebih 

ingin bekerja sama dengan kelompok-kelompok pemberontak Muslim setempat 

untuk mencapai tujuan pembentukan Negara islam di Suriah. Berbeda dengan 

ISIS yang sejak awal dianggap penduduk asing, bukannya membantu 

menggulingkan presiden Suriah saat itu, Bashar al Assad, ISIS justru lebih fokus 

mengembangkan aturan dan hukum untuk diterapkan dengan paksa kepada 

penduduk dan menghindari melawan tentara militer Suriah (Hashim, 2014). Selain 

itu, pada akhir tahun 2013 dan awal 2014, ISIS membangun basis di Raqqa, 

Suriah. ISIS mengambil alih kontrol atas Raqqa setelah mengusir kelompok-

kelompok pemberontak yang lain. Walaupun sudah mendirikan basis di Suriah, 

ISIS tidak melupakan Irak. Pada Januari 2014, ISIS mengambil alih Kota Fallujah 

dan Ramadi di Provinsi Anbar. Lalu pada bulan Juni berikutnya ISIS menyerbu 

sepanjang utara Irak dan berhasil menguasai Mosul, kota terbesar kedua di Irak 

(Friedland, 2015). 

  Ketegangan antara 2 kelompok bawahan Al Qaeda tersebut kemudian 

mendapat teguran dari Ayman Al Zawahiri, pimpinan Al Qaeda pengganti Osama 

bin Laden. Hingga akhirnya secara resmi pada Mei 2014 Al Qaeda memutuskan 

hubungan afiliasi dengan ISIS dan memerintahkan Jabhat al Nusra untuk 

mengakhiri serangan terhadap ISIS namun tidak ada rekonsiliasi (Hashim, 2014). 

Seperti yang diungkapkan Abu Tholut, perpecahan antara ISIS dan Al Qaeda 

baginya adalah hal yang wajar. Karena memang sejak awal pimpinan ISIS sendiri 

bergabung dengan Al Qaeda adalah atas dasar politik, bukan karena kesamaan 

misi dan tujuan (al Jawiy, 2016). 
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2.3.5 Jabhat al Nusra 

Jabhat al Nusra (JN) merupakan kelompok yang berisi pasukan Muslim 

Suriah yang menolak rezim Bassar al Assad. Semua ini bermula ketika pada tahun 

2002 Abu Musab al Zarqawi mengirim kader-kadernya yang berasal dari Suriah 

untuk membangun jaringan pasukan Muslim di Suriah dan Lebanon. Kamp-kamp 

latihan pun didirikan dan mendapat control dari Abu Musab al Zarqawi dari Irak. 

Pasukan tersebut membangun ‗guesthouse‘ di Suriah untuk menghubungkan siapa 

saja yang ingin ikut berperang ke Irak. Selama periode tersebut Suriah menjadi 

penghubung utama aliran dana bersama Saudi and Gulf Cooperation Council 

(GCC) untuk membiayai pasukan yang akan berperang ke Irak (Benotman & 

Blake, 2013). 

 Pada tahun 2007 pemerintah Suriah menerapkan kebijakan terkait Irak, 

seperti membatasi aliran pasukan Muslim yang akan berperang ke Irak yang 

melalui Suriah. Kebijakan itu juga termasuk pembubaran jaringan milik Abu 

Musab al Zarqawi yang berisi orang-orang Suriah. Salah satu akibat dari 

kebijakan tersebut adalah pembunuhan terhadap Abu al-Qaqa, salah seorang 

tokoh yang berpengaruh sebagai penghubung pejuang asing yang akan ke Irak 

melalui Suriah. Walaupun ada insiden demikian, jaringan buatan pimpinan AQI 

yang kemudian berganti nama menjadi ISI tersebut tidak pernah hancur, banyak 

dari mereka lari ke Irak dan kemudian kembali lagi ke Suriah pada tahun 2011. 

Termasuk seorang tokoh yang kelak akan menjadi pimpinan JN (Benotman & 

Blake, 2013). 
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Pada akhir tahun 2011, pimpinan ISI, Abu Musab al Zarqawi mengirim 

salah satu utusannya, Abu Muhammad al Jawlani ke Suriah untuk mendirikan 

jaringan jihad di wilayah tersebut (www.stanford.edu/05/05/16). Meskipun 

eksistensi GCC sempat luntur pada tahun 2007, namun mereka muncul kembali 

pada akhir tahun 2011, dan bersama Abu Muhammad al Jawlani mendirikan 

kelompok baru yang bernama Jabhat al Nusra (JN). Kepemimpinan Abu 

Muhammad al Jawlani sudah tidak diragukan lagi karena pengalamannya di Irak 

sehingga wajar ketika dia menjadi pencetus dan pemimpin JN (Benotman & 

Blake, 2013). JN mengumumkan keberadaannya secara resmi melalui sebuah 

video yang didistribusikan melalui media sosial pada 23 januari 2012 (Carafella, 

2014). 

Pada tahun 2012, JN mulai berkembang dan terlihat menonjol di antara 

kelompok-kelompok pemberontak lain di Suriah dalam hal senjata, 

pendanaan,dan pasukan karena mendapat bantuan dari donor asing dan ISI. 

Dianggap terlatih, profesional, dan relatif sukses di medan perang, JN mendapat 

dukungan dan rasa hormat dari banyak kelompok-kelompok moderat yang ada. 

Namun, meskipun telah menghindari taktik yang kejam seperti eksekusi brutal 

dan serangan sektarian yang membuat AQI/ISI mendapat tentangan, JN juga 

mempunyai kelompok penentang. Hal ini dikarenakan JN memberlakukan hukum 

Islam di wilayah yang dikendalikan. Selain itu JN merupakan kelompok 

pemberontak pertama di Suriah yang melakukan serangan bom bunuh diri yang 

menewaskan warga sipil di awal tahun 2012 (www.standford.edu/05/05/16). 

http://www.stanford.edu/05/05/16
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Mengetahui kesuksesan JN, Abu Bakar al Baghdadi ingin memanfaatkan 

kesuksesan kelompok tersebut. Hingga pada April 2013, Abu Bakar al Baghdadi 

merilis sebuah pernyataan bahwa JN telah didirikan, didanai, dan didukung oleh 

ISI. Abu Bakar al Baghdadi mendeklarasikan bahwa ISI dan JN bergabung 

menjadi satu dengan nama Islamic State of Iraq and Syria/Sham (ISIS). Namun 

Abu Muhammad al Jawlani menolak pernyataan tersebut, dan mengajukan protes 

bahwa tidak ada konsultasi terjait masalah penggabungan. Antara JN dan ISIS 

memang banyak perbedaan yang signifikan. JN lebih memilih bekerjasama 

dengan kelompok pejuang Muslim lain untuk mencapai tujuan pembentukan 

Negara Islam di Suriah; ISIS tidak pragmatis seperti JN karena memilih berjuang 

sendiri. Selain itu, walaupun banyak anggota JN adalah orang asing—bukan 

penduduk asli Suriah, oleh penduduk Suriah mereka dianggap orang Suriah. 

Berbeda dengan ISIS yang sejak awal memang dianggap orang asing oleh 

penduduk Suriah (Hashim, 2014). 

Pada 10 April 2013, Abu Muhammad al Jawlani menolak pernyataan 

penggabungan JN dengan ISIS dan menyatakan bahwa JN secara formal menjadi 

afiliasi Al Qaeda dengan pemimpin Ayman al Zawahiri. Setelah resmi menjadi 

afiliasi Al Qaeda, JN meminta bantuan Al Qaeda untuk menyelasaikan konfliknya 

dengan ISIS (Carafella, 2014). Pada 23 Mei 2013, Ayman al Zawahiri 

mengirimkan surat yang berisi mediasi antara JN dan ISIS. Isi dari surat tersebut 

adalah perintah agar ISIS kembali mengontrol di wilayah Irak, sedangkan wilayah 
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Suriah agar dikendalikan oleh JN 
46

 (Al Zawahiri, 2013). Namun Abu Bakar al 

Baghdadi menolak perintah dari pimpinan Al Qaeda tersebut dan tetap 

menyatakan penggabungan antara ISIS dan JN terus berjalan. Sehingga kedua 

kelompok yang sama-sama berada di bawah komando Al Qaeda saling berperang. 

Hingga pada Mei 2014, Ayman al Zawahiri meminta JN menghentikan 

serangannya kepada ISIS, hanya saja tidak ada rekonsiliasi antara keduanya 

(Hashim, 2014). 

Sejak berdirinya hingga tahun 2014, aktivitas teror JN cenderung 

mengalami peningkatan. Seperti pada grafik dari global terrorism index di bawah 

ini. Terlihat garis grafik menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. 

Grafik 2.4 

Jumlah Serangan oleh Jabhat al Nusra pada tahun 2011-2014 

 

                                                           
46

 Teks surat dapat diakses di https://archive.org/stream/710588-translation-of-ayman-al-

zawahiris-letter/710588-translation-of-ayman-al-zawahiris-letter_djvu.txt 

Sumber: Global Terrorism Index Database 
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 Dari grafik 2.4 di atas dapat dilihat serangan JN mengalami 

peningkatan sejak awal Januari 2014. Hal ini dikarenakan adanya kerja sama yang 

dijalin JN dengan kelompok pemberontak lokal untuk melancarkan serangan. 

Misalnya dengan ISI, yang walaupun keduanya saling bertikai terkait pernyataan 

ISI yang mengklaim status JN, tetapi dua kelompok afiliasi Al Qaeda tersebut 

masih sering bekerka sama dalam melakukan serangan. Selain itu, sebab 

melonjaknya serangan yang dilakukan oleh JN adalah, berubahnya strategi JN 

untuk memnyerang kelompok-kelompok lokal yang mendapat dukungan AS. 

Misalnya seperti Suriah Front Revolusioner (SRF) dan Harakat Hazzm. Strategi 

perlawanan JN terhadap kelompok  yang didukung AS ini berawal dari 

penyerangan AS ke pangkalan JN di Idlib. Sehingga dengan menargetkan 

kelompok yang didukung AS, akan meminimalisir ancaman lokal yang akan 

diterima oleh JN (www.standford.edu 25/08/2016) 

2.4 Tokoh-Tokoh yang Berpengaruh di Al Qaeda 

Jika membahas mengenai tokoh yang berpengaruh di Al Qaeda, tentu 

saja tokoh yang pertama kali disebutkan adalah Osama bin Laden. Pria keturunan 

konglomerat Arab ini, merupakan pendiri kelompok sekaligus organisasi Al 

Qaeda. Pimpinan utama Al Qaeda ini adalah sosok yang berkharisma. Bagi 

mereka yang menyebut diri mereka mujahidin, Osama bin Laden ibarat ikon 

pemimpin dari mereka. Seperti pernyataan Abu Tholut, bahwa setiap kali para 

mujahidin bertemu di medan perang, seperti Afghanistan, Yaman dan Irak, 

mereka selalu saling menanyakan posisi mereka dengan Osama bin Laden. 

http://www.standford.edu/
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Apakah mendukung atau sebaliknya (al Jawiy, 2016). Hal ini menandakan begitu 

berpengaruhnya Osama bin Laden di mata para pemuda dari berbagi penjuru 

dunia tersebut. 

Selain Osama bin Laden yang merupakan pimpinan Al Qaeda, ada 

beberapa tokoh yang mempunyai pengaruh besar dalam proses perjalanan Al 

Qaeda. berikut merupakan beberapa tokoh yang mempunyai andil cukup besar 

dalam Al Qaeda. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Abdullah Azzam 

Abdullah Azzam lahir di Palestina, tepatnya di desa Silat al Harithiyya 

(dalam sumber lain Selat al Harithis) pada tahun 1941. Pada pertengahan tahun 

1950-an, dia bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan Islam yang 

didirikan oleh seorang tokoh Muslim Mesir, Hassan al Banna. Setelah 

menyelesaikan sekolah menengahnya, Abdullah Azzam belajar tentang pertanian. 

Namun setelah menyelesaikan studinya, dia menjadi pengajar di sekolah-sekolah 

Gambar 2.1 Osama bin Laden 



76 

 

 

lokal. Hingga kemudian pada tahun 1963, dirinya berangkat ke Damaskus untuk 

belajar Syariah dan berhasil mendapat gelar sarjana pada tahun 1966. Setelah 

lulus dari Universitas Damaskus, Abdullah Azzam kembali ke rumahnya di 

Palestina bersama istrinya yang dinikahinya ketika sedang kuliah di Damaskus 

(Schnelle, 2012). 

Ketika di Palestina, tepatnya di West Bank, Abdullah Azzam mengajar 

di beberapa sekolah dasar. Lalu pada Juni 1967, Israel menyerang dan menduduki 

wilayah Palestina, sehingga memaksa Abdullah Azzam dan penduduk Palestina 

mengungsi ke al Zarqa, barat laut Amman, Yordania. Abdullah Azzam dan 

keluarganya hanya bertahan sebentar di pengungsian. Pada akhir tahun 1967 

mereka berpindah ke Amman dan tinggal disana (Schnelle, 2012). Setelah 

berpindah ke Yordania, Abdullah Azzam kemudian bergabung dalam pasukan 

penentang Israel. Selama itu juga dirinya mengambil studi Syariah di Universitas 

Al Azhar, Kairo, Mesir. Pada tahun 1968 Abdullah Azzam berpindah ke Mesir, 

selain meneruskan studinya dan mengambil gelar doktoral peradilan Islam, 

dirinya juga mengajar di Universitas Al Azhar (Gunaratna, 2002:18). Selama 

berada di Mesir, Abdullah Azzam menjalin kedekatan dengan keluarga Sayyid 

Qutb, pemimpin Ikhwanul Muslimin pada masa itu. Sehingga Abdullah Azzam 

banyak terpengaruh dengan pemikiran radikal Sayyid Qutb (McGregor, 2003). 

Setelah gelar doktoral diraih, pengajar asal Palestina ini kemudian 

mengajar di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Di universitas 

tersebut dirinya bertemu dengan Osama bin Laden yang sedang menempuh studi. 

Osama bin Laden kemudian berguru kepada Abdullah Azzam. Hingga pada tahun 
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1979 Abdullah Azzam berhenti mengajar karena mendapat teguran akibat 

menyebarkan paham radikal. Setelah itu dia kemudian berpindah ke Pakistan. 

Awalnya dirinya dan keluarganya tinggal di Islamabad, lalu bertemu dengan 

pemimpin anti-komunis seorang tokoh jihad Afghanistan. Sebelum tergabung 

dalam pasukan jihad anti-komunis di Perang Afghanistan, ia menjadi pengajar di 

International Islamic University, Pakistan. Setelah dirinya merasa sudah saatnya 

untuk melakukan tindakan jihad, ia kemudian berpindah ke Peshawar pada tahun 

1984 dan mendirikan Maktab al Khidamat (MAK) (McGregor, 2003). 

 MAK adalah sebuah organisasi yang menaungi para pasukan Muslim 

yang ikut perang melawan Uni Soviet dalam Perang Afghanistan. Selain sebagai 

organisasi yang mengumpulkan pasukan dari seluruh wilayah Arab dan 

sekitarnya, MAK juga mengatur pendanaan pasukan Perang Afghanistan. Aliran 

dana tersebut berasal dari berbagai sumber, ternasuk Saudi Red Crencent, intelijen 

Arab Saudi, the Worls Muslim League dan banyak donatur individu yang berasal 

dari Arab Saudi. Pembentukan MAK ini tidak lepas dari peran anggota Ikhwanul 

Muslimin, khususnya cabang Yordania (McGregor, 2003). Dengan dibantu 

Osama bin Laden, MAK dapat merekrut dan melatih puluhan ribu pemuda 

sebagai pasukan perang dan dapat mendistribusikan dana sebanyak US $200 juta 

(Gunaratna, 2002:18). MAK ini adalah cikal bakal berdirinya Al Qaeda. 

Abdullah Azzam dikenal sebagai pelopor jihad internasional. Selain 

melakukan perekrutan pada saat Perang Afghanistan, ia juga aktif menyebarkan 

pahamnya dengan tulisan dan ceramah. Misalnya tulisannya dimuat di jurnal 

bulanan al Jihad yang beredar di Arab Saudi dan sekitarnya (McGregor, 2003). 
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Bagi para Muslim radikal, Abdullah Azzam adalah sosok panutan. Terbukti 

beberapa tahun belakangan video ceramahnya banyak beredar di situs Youtube. 

Menurut Abu Tholut, tujuan dari publikasi ceramah Abdullah Azzam adalah 

menggugah semangat berjuang para pemuda radikal dan anggota kelompok teroris 

(al Jawiy, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Ayman al Zawahiri 

Ayman al Zawahiri lahir di Kairo, Mesir 19 Juni 1951. Ayahnya, 

Mohammed Rabie al Zawahiri, adalah seorang profesor farmakologi. Selain 

berasal dari keluarga yang dikenal sangat religius, Ayman al Zawahiri juga 

merupakan keturunan keluarga terhormat. Paman buyutnya merupakan rektor 

Universitas Al Azhar, Kairo, sedangkan kakek dan kakek buyutnya adalah 

akademisi di universitas terkemuka Mesir tersebut. Ibunya, Umayma, juga 

berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya—kakek Ayman al Zawahiri, Abdul 

Wahhab Azzam, seorang pendiri Universitas King Saud di Riyadh, Arab Saudi, 

dan juga presiden Universitas Kairo. Paman Ayman al Zawahiri dari pihak ibu, 

Gambar 2.2 Abdullah Azzam 
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Abdul Razzaq Azzam, merupakan pendiri sekaligus menjadi sekretaris jendral 

(sekjen) pertama Liga Arab. Dilihat dari silsilah keluarganya, Ayman al 

Zawahiri telah menuruni warisan sebagai akademisi dan politikus. (Riedel, 

2008). 

Ayman al Zawahiri sejak muda menjadikan Sayyid Qutb sebagi 

panutan, seorang pembaharu Islam yang radikal berasal dari Mesir sebagai. 

Pemikiran Sayyid Qutb sangat mempengaruhi pembentukan pola pikir Al 

Zawahiri, hingga akhirnya Al Zawahiri bergabung dengan organisasi yang 

bertujuan menggulingkan Presiden Gamal Abdel Nasser. Lalu pada tahun 1981, 

Al Zawahiri ditangkap dan dipenjara karena terlibat dalam aksi radikal dan 

percobaan pembunuhan Presiden Anwar Sadat. Lalu beberapa tahun kemudian 

dibebaskan (www.cfr.org 01/05/16). Pada tahun 1985 Ayman al Zawahiri 

meninggalkan Mesir dan bertemu dengan Osama bin Laden satu tahun 

berikutnya di Peshawar, Pakistan. Ayman al Zawahiri datang ke Peshawar untuk 

meninjau pendanaan dan merawat pasukan Afghanistan yang terluka akibat 

perang. Setelah pertemuan tersebut kemudian muncul ketertarikan satu sama 

lain dalam kaitan kelompok Islam radikal, sehingga memunculkan pertalian 

sebagai partner diantara keduanya (Gunaratna, 2002: 25-27).  

Seperti yang dipaparkan oleh Abu Tholut dalam wawancaranya, 

Ayman al Zawahiri sangat berpengaruh dalam keorganisasian Al Qaeda. 

Dengan bakat dan pengalaman Ayman al Zawahiri dalam berpolitik dan 

berorganisasi, menjadikan tokoh kelahiran Mesir ini ikut andil besar dalam 

proses keorganisasian Al Qaeda. Bahkan menurut Abu Tholut, Ayman al 

http://www.cfr.org/
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Zawahiri adalah salah satu penggagas lahirnya Al Qaeda. Karena kedekatannya 

dengan Osama bin Laden, Ayman al Zawahiri banyak memberikan saran, 

gagasan dan pengaruh pada Osama bin Laden (al Jawiy, 2016). Berdasarkan 

struktur Al Qaeda (Gunaratna & Oreg, 2010), Ayman al Zawahiri juga 

menempati jabatan sebagai wakil amir (Osama bin Laden). 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Abu Musab al Zarqawi  

Lahir pada 20 Oktober 1966 dengan nama Fadil Nazal al-Khalayel di 

Kota Zarqa, Yordania. Ia adalah keturunan suku Bani Hassan Bedouin. Pada 

tahun 2000 ia mengganti nama menjadi Abu Musab al Zarqawi (Smith, 2006). 

Hidup dalam kemiskinan dan berkelakuan seperti anak berandalan, Abu Musab al 

Zarqawi beberapa kali pernah ditahan di penjara. Bahkan ketika tahun 1992, 

dirinya masuk penjara dengan tuduhan ingin menggulingkan pemeritahan 

Yordania. Meskipun divonis 15 tahun penjara, pada tahun 1999 Abu Musab al 

Zarqawi dapat keluar dari penjara karena amnesti. Bersama beberapa tahanan lain 

Abu Musab al Zarqawi dapat keluar dari penjawara Sawaqa. Di dalam penjara 

Gambar 2.3 Ayman al Zawahiri 
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ketat tersebut, Abu Musab al Zarqawi sempat menyebarkan pemikirannya dan 

menarik banyak pengikut (Kirdar, 2011). 

Hubungannya dengan Al Qaeda bermula ketika kelompok 

bentukannya, Jamaah Tawhid wa i-Jihad (JTWJ) memutuskan untuk bergabung 

dengan Al Qaeda pada Oktober 2004 dan berubah nama menjadi Tanzim Qa’idat 

al-Jihadi fi Bilad al-Rafidayn atau dalam bahasa Inggris disebut Al Qaeda in Iraq 

(AQI) (Hashim, 2014). Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, keputusan 

bergabungnya Abu Musab al Zarqawi dengan Osama bin Laden adalah karena 

berdasarkan politik. Dengan tujuan mendapat banyak pengikut dan pengakuan, 

Abu Musab al Zarqawi memutuskan untuk menjadi salah satu cabang Al Qaeda di 

Iraq (al Jawiy, 2016). 

Dalam perjalanannya, AQI mengalami beberapa kali perubahan nama 

seiring berubahnya tujuan kelompok yang awalnya berbasis di Iraq kemudian 

melakukan ekspansi ke Suriah tersebut. Hal ini terjadi karena perubahan 

pemimpin yang terjadi di dalamnya. Setelah kematian Abu Musab al Zarqawi 

pada tahun 2006, AQI kemudian dipimpin oleh beberapa tokoh lain, seperti Abu 

Omar al Baghdadi, Abu Ayub al Masri, dan yang terakhir adalah Abu Bakar al 

Baghdadi.  

Abu Musab al Zarqawi termasuk tokoh berpengaruh karena dirinya 

adalah pelopor kelompok yang kelak akan menjadi rival Al Qaeda sendiri, yaitu 

Islamic State and Iraq and Syria (ISIS). Pemikirannya yang sejak awal tidak 

sejalan dengan Al Qaeda, dan bahkan beberapa kali melontarkan kritik pada Al 
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Qaeda, menghasilkan pengikut yang kemudian berbelok dari tujuan Al Qaeda dan 

kelompok-kelompok teroris lain yang menjadi cabangnya 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Al 

Qaeda mempunyai sejarah yang cukup panjang, dari hanya sebuah organisasi 

yang menaungi pasukan perang hingga menjadi organisasi yang menaungi 

beberapa kelompok teroris di dunia. Meskipun banyak berafiliasi dan dengan 

banyak kelompok teroris, sistem perekrutan untuk menjadi anggota Al Qaeda 

sendiri tergolong ketat, karena harus melalui beberapa tahap seleksi. Untuk 

mencapai tujuannya, yaitu membentuk khilafah, dimana seluruh umat Muslim 

bersatu di bawah satu kepemimpinan, Al Qaeda bekerjasama dengan kelompok-

kelompok teroris di berbagai negara. Kelompok-kelompok yang menjadi jejaring 

Al Qaeda tersebut merupakan perpanjangan tangan Al Qaeda di setiap wilayah 

pengaruh masing-masing. Selain terus dipantau pergerakannya, kelompok-

kelompok afiliasi maupun asosiasi Al Qaeda tersebut juga diberikan bantuan 

penunjang, seperti dana, pelatihan, dan peralatan untuk melakukan operasi. 

Gambar 2.4 Abu Musab al Zarqawi 
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Dari seluruh kelompok yang menjadi jejaring Al Qaeda, kelompok 

berstatus afiliasi adalah kelompok yang paling berpengaruh bagi Al Qaeda. karena 

kelompok ini benar-benar dijadikan representatif Al Qaeda di masing-masing 

wilayah pengaruhnya. Dapat diibaratkan, kelompok-kelompok tersebut adalah 

cerminan dari Al Qaeda, karena selain aliran uang, pasukan dan peralatan untuk 

operasi berasal dari Al Qaeda, para pemimpin kelompok-kelompok tersebut 

adalah pengurus yang cukup penting di Al Qaeda. Sehingga apa saja yang terjadi 

pada kelompok-kelompok afiliasi tersebut, akan mempengaruhi kondisi Al Qaeda. 

Selain dipengaruhi oleh kelompok afiliasi, keberlangsungan pergerakan Al Qaeda 

juga dipengaruhi oleh beberapa tokoh penting. Melalui tokoh tersebut sejarah 

panjang Al Qaeda dapat terukir. Sehingga, sama seperti dengan posisi kelompok 

afiliasi bagi AL Qaeda, para tokoh ini juga mempunyai pengaruh penting bagi 

kondisi Al Qaeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




